In het spoor
van de klaprozen

Eropuit naar het verleden !

6 dagen/ 5 nachten
Dag 1
•
•
•
•
•
•
•

Bezoek aan het Maison du Souvenir (Huis van de herinnering)
in Hermalle-sous-Argenteau
Bezoek aan Visé
Lunch in hotel Mosa
Bezoek aan het Fort van Loncin
Bezoek aan de Belgian Owl Distillery
Lunch in het Fort van Lantin
Overnachting in hotel Van der Valk in Luik
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Dag 2
•
•
•
•
•
•

Monument voor de intergeallieerden in Cointe (Luik)
Bezoek aan de Chocolaterie Darcis (Chocolademuseum)
Lunch in het Silva Hotel Spa-Balmoral
Bezoek aan de stad Spa
Bezoek en lunch in de Avouerie van Anthisnes
Overnachting in hotel Van der Valk in Luik

Dag 3
•
•
•
•

Bezoek aan het Latour-museum + rondrit in de streek van Virton
Lunch in Latour
Camp Marguerre + Canon de Dusey
Overnachting in hotel Logis Les Orchidées (Verdun).

© Hugues Pierre

Dag 4
•
•
+
•
•
•
•
•
•

Bezoek aan la Butte du Vauquois (Heuvel van Vauquois)
Bezoek aan la Tranchée de Chattancourt (Loopgraaf van Chattancourt)
begraafplaats van Chattancourt
Doortocht via «la Tranchée des baïonettes« (Loopgraaf van de 		
bajonetten)
Lunch in L’Abri des Pèlerins
Bezoek aan het Fort van Douaumont
Bezoek aan het Village Détruit (Verwoeste dorp) van Fleury
Lunch in restaurant La Gargote
Overnachting in hotel Logis Les Orchidées.

Dag 5
•
•
•
•
•
•
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De Crête des Eparges
Het Amerikaans monument aan la Butte de Montsec
(Heuvel van Montsec)
Lunch in Benoîte-Vaux
Bezoek aan de doopsuikerfabriek van Verdun
Lunch in L‘Authentique
Overnachting in hotel Logis Les Orchidées.

Dag 6
Historisch bezoek aan het stadscentrum van Verdun
Lunch bij Mamie
Fort van Fermont
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van de klaprozen

Eropuit naar het verleden !

Wat er u staat te wachten:
Bezoek aan het Maison du Souvenir in Hermalle-sous-Argenteau:
u ontdekt er meer over de interventie van het Rode Kruis en de
Gezondheidsdienst tijdens de twee wereldoorlogen.
Bezoek aan Visé: Een droevige naam voor zo’n mooie stad die de eerste
van de martelarensteden van de Grote Oorlog zou worden.
Bezoek aan het Fort van Loncin: het werd opgericht als nationale
necropool en explodeerde op 15 augustus 1914 onder de kogelregen
van de «Dikke Bertha» waarbij 350 van zijn verdedigers onder het puin
bedolven werden.
Bezoek aan de Belgian Owl Distillery: ontdek het unieke karakter van
de Belgische single malt whisky
Monument voor de intergeallieerden in Cointe: Dit wereldwijd uniek
gebouw werd opgericht ter nagedachtenis van de miljoenen mannen en
vrouwen die op het slagveld zijn gesneuveld.
Bezoek aan de Chocolaterie Darcis: duik in de geschiedenis van de
chocolade.
Bezoek aan de stad Spa: de installatie van het Duitse hoofdkwartier in
Spa tijdens de eerste wereldoorlog, de troonsafstand van Willem II, de
vredesonderhandelingen ... U ontdekt Spa door de ogen van een soldaat
van toen.
Smullen in le Vieux Tancrémont: Voor de liefhebbers van ambachtelijke
taarten.
Bezoek en lunch in de Avouerie van Anthisnes: Degustatie van
Belgisch-Russisch bier 14-18 dat wordt gebrouwen ter nagedachtenis
van het Belgische expeditiekorps tijdens de oorlog van 14-18
Latour-museum: ontdek de tragische geschiedenis van Latour en de
omliggende slagvelden.
Camp Marguerre + Canon de Dusey bestaat uit betonnen barakken, die
gebouwd waren om de sterkte van het beton te testen. Het kanon doet
u vermoeden hoeveel kracht dit langeafstandswapen bezit.
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Butte du Vauquois: de gigantische kraters zijn het gevolg van de
mijnoorlog. De verovering van deze strategische locatie zorgde voor
enorm veel menselijke slachtoffers. Er heerst nog steeds een aparte
sfeer.
Tranchée de Chattancourt + begraafplaats: in deze unieke reconstructie
van het kruispunt van de loopgraven van Toulouse en Chattancourt
wordt u ondergedompeld in het leven van de Franse soldaat in 14-18.
Tranchée des baïonettes: monument ter nagedachtenis van het 137ste
infanterieregiment, dat daar na een bombardement werd begraven.
Fort van Douaumont: de hoeksteen van het versterkingssysteem van
Verdun, werd snel ingenomen en bezet door de Duitsers voordat het in
oktober 1916 werd heroverd.
Village Détruit van Fleury: als de natuur het verhaal vertelt.
De Crête des Eparges: een opmerkelijke site waar de kraters getuigen
van het geweld tijdens de gevechten, het zijn de littekens van de
mijnoorlog.
Het Amerikaans monument aan la Butte de Montsec: werd opgetrokken
op de top van een heuvel waar zich een Duitse observatiepost bevindt
en is een herdenking van het offensief van het 1ste Amerikaanse leger
in 1918.
Bezoek aan de doopsuikerfabriek van Verdun: Hoe is dit snoepwinkeltje
erin geslaagd het symbool te worden van het feestvieren? Om alles
hierover te weten te komen hoeft u enkel naar Verdun gaan, de
bakermat van het doopsuiker.
Historisch bezoek aan het stadscentrum van Verdun: Verdun, die de
eerste aanzet tot de veldslagen van de Grote Oorlog gaf, zal u haar
geschiedenis vertellen.
Fort van Fermont: een referentiesite op de Maginotlinie die intact
gebleven is.
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